
صصلول نن
ة صأ سسّنـ ال
الشيباني حنبل بن أحمد للامام

لعطار امالك ابن عبدوس رواي
ة امن وهي

لكان طلبها في الصين إلى صرحل الحنبلي: «للو يعلى أبلو قال
«
قليل
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-:  عنه الله - رضي أحمد الامام قال

عندنا: السن
ة أصلول
الله - صلى الرسلول أصحاب عليه كان بما  - التمسك1

-  وسلم عليه
 بهم  - والقتداء2
البدع  - وترك3

 ضلل
ة فهي بدع
ة  - وكل4
 الهلواء أصحاب امع والجللوس الخصلوامات  - وترك5
 الدين في والخصلوامات والجدال المراء  - وترك6
-  وسلم عليه الله - صلى الله رسلول آثار عندنا  - والسن
ة7
 القرآن دللئل وهي القرآن، تفسر  - والسن
ة8
ول الامثال، لها تضرب ول قياس، السن
ة في  - وليس9

 الهلوى وترك التباع هلو والهلواء. إنما بالعقلول تدرك
لم خصل
ة، امنها ترك امن التي اللمزام
ة السن
ة  - وامن11

أهلها:  امن يكن لم بها؛ ويؤامن يقبلها
فيه. بالحاديث وشره. والتصديق خيره بالقدر  - اليمان12

مم)؟) و بها. ل واليمان التصديق هلو إنما (كيف)؟)، يقال: (ل
عقله؛ ويبلغه الحديث، تفسير يعرف لم بها. وامن واليمان

له.  والتسليم به اليمان فعليه له؛ وأحكم ذلك كفي فقد
في امثله كان اما المصدوق
» وامثل حديث: «الصادق امثل

وامنهي امكروه، السنن امن وغيرها والقرآن والرؤي
ة القدر
السن
ة أهل امن سن
ة بكلامه كان وإن صاحبه، يكلون ل عنه،
 بالثار ويسلم. ويؤامن الجدال يدع حتى
أن يضعف ول بمخللوق، وليس الله كلم  - والقرآن13

امنه، ببالئن ليس الله كلم بمخللوق. قال: فإن يقلول: ليس
امخللوق.  شيء امنه وليس
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وغيره، باللفظ قال وامن فيه، أحدث امن وامناظرة وإياك
وإنما بمخللوق، ليس أو امخللوق أدري قال: (ل فيه وقف وامن

قال: (هلو امن امثل بدع
ة صاحب الله). فهذا كلم هلو
بمخللوق.  ليس الله كلم هلو وإنما امخللوق)،

- النبي عن روي كما القياام
ة يلوم بالرؤي
ة  - واليمان14
 الصحاح الحاديث - امن وسلم عليه الله صلى

ربه. فإنه رأى - قد وسلم عليه الله - صلى النبي  - وأن15
- صحيح. رواه وسلم عليه الله - صلى الله رسلول عن امأثلور
عن أبان عن الحكم ورواه عباس، ابن عن عكرام
ة عن قتادة

عن امهران بن يلوسف عن مزيد بن علي ورواه عباس، ابن
النبي عن جاء كما ظاهره، على عندنا عباس. والحديث ابن

به نؤامن بدع
ة. ولكن فيه - والكلم وسلم عليه الله - صلى
 أحدا فيه نناظر ظاهره. ول على جاء كما
العبد «يلومزن جاء القياام
ة. كما بلوم بالميزان  - واليمان16
كما العباد أعمال بعلوض
ة
» وتلومزن جناح يزن فل القياام
ة يلوم
امن عن والعراض به، والتصديق به الثر. واليمان في جاء
 امجادلته وترك ذلك رد

وبينه بينهم ليس القياام
ة يلوم العباد يكلم الله  - وأن17
 به والتصديق به واليمان ترجمان

عليه الله - صلى الله لرسلول وأن بالحلوض  - واليمان18
طلوله امثل عرضه أامته، عليه ترد القياام
ة يلوم - حلوضا وسلم

به صحت اما على السماء نجلوم كعدد آنيته شهر، امسيرة
وجه.  غير امن الخبار

 القبر بعذاب  - واليمان19
اليمان عن وتسأل قبلورها في تفتن الام
ة هذه  - أن20

كيف ونكير امنكر ويأتيه )؟ نبيه وامن )؟ ربه وامن والسلم،
 به والتصديق به أرارد. واليمان وكيف وجل عز الله شاء
- لقلوم وسلم عليه الله - صلى النبي بشفاع
ة  - واليمان21

بهم فيؤامر فحما؛ وصاروا احترقلوا بعداما النار امن يخرجلون
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الله شاء - كيف الثر في جاء - كما الجن
ة باب على نهر إلى
شاء.  وكما
به.  والتصديق اليمان هلو إنما
عينيه بين امكتلوب خارج الدجال المسيح أن  - واليمان22

كالئن.  ذلك بأن واليمان فيّنـه، جّنـاءت التي والحاديث كافر،
فيقتله ينّنـزل – السلم - عليه امريم ابن عيسى  - وأن23

لد.  بباب
 وينقص يزيد وعمل قلول  - واليمان24
خلقا"  أحسنهم إيمانا المؤامنين "أكمل الخبر في جاء كما
العمال امن كفر" و"ليس فقد الصلة ترك  - "وامن25

أحل كافر. وقد فهلو تركها الصلة" امن إل كفر تركه شيء
قتله.  الله
بن عمر ثم الصديق، بكر نبيها: أبلو بعد الام
ة هذه  - وخير26

قدامهم كما الثلث
ة هؤلء عفان. نقدم بن عثمان ثم الخطاب،
يختلفلوا -. لم وسلم عليه الله - صلى الله رسلول أصحاب

الخمس
ة: الشلورى أصحاب الثلث
ة هؤلء بعد ذلك. ثم في
بن الرحمن وعبد والزبير، , وطلح
ة، طالب أبي بن علي

إامام. ونذهب للخلف
ة. وكلهم يصلح وكلهم وسعد، علوف،
- صلى الله ورسلول نعد "كنا عمر ابن حديث إلى ذلك في
عمر ثم امتلوافرون: أبلوبكر وأصحابّنـه - حي وسلم عليه الله
امن بدر أهل الشلورى أصحاب بعد نسكت" ثم ثم عثمان، ثم

الله رسلول أصحاب امن النصار امن بدر أهل ثم المهاجرين،
أول والسابق
ة الهجرة قدر - على وسلم عليه الله - صلى
فأول. 

- صلى الله رسلول أصحاب هؤلء بعد الناس أفضل  - ثم27
صحبه امن فيهم. كل بعث الذي - القرن وسلم عليه الله
امن له أصحابه امن فهلو رآه أو ساع
ة أو يلواما أو شهرا أو سن
ة

إليه وسمع امعه سابقته وكانت صحبه، اما قدر على الصحب
ة
الذين القرن امن أفضل هلو صحب
ة نظرة. فأدناهم إليه ونظر
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الذين هؤلء كان العمال؛ بجميع الله لقلو يروه. وللو لم
امنه وسمعلوا - ورأوه وسلم عليه الله - صلى النبي صحبلوا

امن لصحبته أفضل ساع
ة وللو به وآامن بعينه رآه وامن
الخير.  أعمال كل عمللوا وللو التابعين

والفاجّنـر البر المؤامنين وأامير للام
ة والطاع
ة  - والسمع28
وامن به، ورضلوا عليه الناس واجتمع الخلف
ة، ولي وامن

المؤامنين.  أامير وسمي خليف
ة صار حتى بالسيف عليهم
والفاجر البر القياام
ة يلوم إلى الامراء امع اماض  - والغزو29

يترك.  ل
ليس اماض، اللئم
ة إلى الحدود وإقاام
ة الفيء،  - وقسم
ة30

ينامزعهم.  ول عليهم، يطعن أن لحد
إليهم دفعها نافذة. امن جالئزة إليهم الصدقات  - ودفع31

فاجرا.  أو كان برا عنه أجزأت
تاام
ة باقي
ة جالئزة وله امن وخلف خلفه، الجمع
ة  - وصلة32

للسن
ة، امخالف للثار، تارك امبتدع، فهلو أعادهما امن ركعتين،
خلف الصلة ير لم إذا شيء؛ الجمع
ة فضل امن له ليس

ركعتين امعهم يصلي بأن فالسن
ة وفاجرهم برهم اللئم
ة
شك.  ذلك امن صدرك في تاامت. ليكن بأنها ويدين

كان وقد المسلمين أام
ة امن إامام على خرج  - وامن33
بالرضا كان وجه بأي بالخلق
ة له وأقروا عليه اجتمعلوا الناس

وخالف المسلمين، عصا الخارج هذا شق فقد بالغلب
ة أو
امات - فإن وسلم عليه الله - صلى الله رسلول عن الثار

جاهلي
ة.  اميت
ة امات عليه الخارج
امن لجد غليه الخروج ول السلطان قتال يحل  - ول34

والطريق. السن
ة غير على امبتدع فهلو ذلك فعل الناس. فمن

في للرجل عرضلوا إذا جالئز والخلوارج اللصلوص  - وقتال35
بكل عنها ويدفع واماله، نفسه عن يقاتل أن فله واماله نفسه

يتبع ول يطلبهم، أن تركلوه أو فارقلوه إذا له وليس يقدر، اما
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أن له المسلمين. إنما ولة أو الامام إل لحد ليس آثارهم،
يقتل ل أن بجهده وينلوي ذلك، امقاامه في نفسه عن يدفع
المعرك
ة في نفسه عن دفعه في يديه علي امات فإن أحدا؛
عن وهلويدفع الحال تلك في هذا قتل وإن المقتلول الله فأبعد
الحاديث في جاء الشهادة. كما له رجلوت واماله نفسه
ول بقتله يأامر ولم بقتاله، أامر إنما هذا في الثار وجميع
أخذه وإن جريحا، كان أو صرع إن عليه يجيز ول اتباعه،
يرفع ولكن الحد، عليه يقيم ول يقتله، أن له فليس أسيرا
فيه.  فيحكم الله وله امن إلى أامره
بجن
ة يعمله بعمل القبل
ة أهل امن أحد على نشهد  - ول36

المسيء على ونخاف عليه، ونخاف للصالح أونار. نرجلو
الله.  رحم
ة له المذنب. ونرجلو

امصر غير -تالئبا النار ربه له يجب بذنب الله لقي  - وامن37
ويعفلو عباده عن التلوب
ة عليه. ويقبل يتلوب الله - فإن عليه
السيئات.  عن
فهلو الدنيا في الذنب ذلك حد عليه أقيم وقد لقيه  - وامن38

عليه الله - صلى الله رسلول عن الخبر في جاء كفارته. كما
-.  وسلم

قد التي الذنلوب امن تالئب غير امصرا لقيه  - وامن39
وإن عذبه شاء إن الله إلى فأامره ؛ العقلوب
ة بها استلوجب

له.  غفر شاء
له.  يغفر ولم عذبه كافر امن لقيه  - وامن40
أو اعترف إذا أحصن وقد مزنا امن على حق  - والرجم41

بين
ة.  عليه قاامت
-.  وسلم عليه الله - صلى الله رسلول رجم  - وقد42
الراشدون.  اللئم
ة رجمت  - وقد43
الله - صلى الله رسلول أصحاب امن أحدا انتقص  - وامن44

كان امساولئه ذكر أو امنه كان بحدث أبغضه - أو وسلم عليه
سليما.  لهم قلبه ويكلون جميعا، عليهم يترحم حتى امبتدعا
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ويظهر غيره، ويعبد بالله يكفر الكفر: أن هلو  - والنفاق45
عهد على كانلوا الذين المنافقين امثل العلني
ة، في السلم
-  وسلم عليه الله - صلى الله رسلول

نن امن - : "ثلث وسلم عليه الله - صلى  - وقلوله46 فيه صك
امنافق"  فهلو
نفسرها.  ول جاءت، كما نرويها التغليظ على هذا
بعدي ترجعلوا - "ل وسلم عليه الله - صلى  - وقلولّنـه47

التقى بعض". وامثل: "إذا رقاب بعضكم يضرب ضلل كفارا
النار" وامثل في والمقتلول فالقاتل بسيفيهما المسلمان

يا لخيه قال "امن كفر" وامثل وقتاله فسلوق المسلم "سباب
نسب امن تبرؤ بالله "كفر أحدهما" وامثل بها باء فقد كافر
".  دق وإن
له، نسلم فإنا وحفظ، صح امما الحاديث هذه  - ونحلو48
ول فيها، نجادل ول فيها نتكلم ول تفسيرها نعلم لم وإن

 امنها بأحق إل نردها ل جاءت اما امثل إل الحاديث هذه نفسر
- الله رسلول عن جاء كما امخللوقتان والنار  - والجن
ة49

قصرا"، فرأيت الجن
ة -: "دخلت وسلم عليه الله صلى
الكلوثر"  "ورأيت

في "واطلعت أهلها. . . ."، أكثر فرأيت الجن
ة في و"اطلعت
فهلو تخلقا لم أنهما مزعم فمن فرأيت. . . . . . كذا"، النار

عليه الله - صلى الله رسلول , وأحاديث بالقرآن امكذب
والنار.  بالجن
ة يؤامن أحسبه ول -، وسلم

ويستغفر عليّنـه يصلى املوحدا القبل
ة أهل امن امات  - وامن50
لذنب عليه الصلة تترك ول الستغفار، عنه يحجب ول له،

الله.  إلى - أامره كبيرا أو كان -صغيرا أذنبه
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